
    

 
 

SEMANA EUROPEIA DA MOBILIDADE 2019 

Ficha de Candidatura - Concurso Fotográfico com o tema “Caminha connosco…em Gaia” 
 

 

 

                                                                                                                                                                

Identificação 

Nome (obrigatório)________________________________________________________________________ 

Idade (obrigatório)____( se < 18 anos, anexar autorização dos pais ou representante legal para participar) 

Código Postal  _________  -  _____      Localidade  ________________________________________________ 

Telefone  _____________      e-mail (obrigatório)___________________     NIF (obrigatório) _____________                                                                       

Fotografia (apenas é aceite uma (1) fotografia por candidato) 

Local (obrigatório, apenas são aceites fotos tiradas em Vila Nova de Gaia)________________________________________________ 

Data___/___/___ 

Título (obrigatório) _________________________________________________________________________ 
 

Declaração 
 

Declaro que li e aceito as condições do Concurso Fotográfico com o tema “Caminha connosco…em Gaia” e 
que, nos termos das referidas condições, cedo os direitos de autor das fotografias ao Município de Vila Nova de 
Gaia, que as poderá utilizar em publicações e meios de divulgação da instituição, renunciando a qualquer 
contrapartida financeira, ou de outra índole pela sua utilização. Declaro, ainda, sob compromisso de honra que: 

- Sou o(a) autor(a) da fotografia; 
- A fotografia é original e inédita;  
- A fotografia nunca foi submetida, premiada ou editada no âmbito de qualquer outro concurso ou projeto; 
- Foram acautelados todos os direitos à imagem, tendo sido obtido o consentimento do(s) retratado(s), 

sempre que aplicável;  
- Assumo toda a responsabilidade decorrente de reclamações de terceiros respeitantes a direitos de autor e 

direitos conexos. 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                             

 Política de Privacidade: 

Os dados pessoais ora recolhidos serão utilizados exclusivamente para as finalidades relacionadas com a presente candidatura , ainda, para fins estatísticos, 

sendo conservados pelo tempo necessário para garantir a sua prossecução, ou nos termos em que a lei ou o interesse público determine a sua conservação, 

não se procedendo à sua divulgação ou partilha para fins comerciais ou de publicidade. São assegurados os direitos e as garantias de confidencialidade e 

segurança, nos termos da legislação de proteção de dados em vigor.  

 

 

 

 

Data  ___ / ___ / 2019       Assinatura  __________________________________________________________ 

 

Digitalizar e enviar, juntamente com a fotografia, para o endereço de correio eletrónico: 

fotogaiamobilidade@cm-gaia.pt 

mailto:fotogaiamobilidade@cm-gaia.pt

